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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 13.03.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap
Dönemi

01.01.2016 - 31.12.2016

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar Bağımsız Denetçi Raporu

Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetçi Raporunda sehven yapılan yazım 
yanlışı

Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi Yok

Açıklamalar

Kombassan Holding A.Ş.'nin 01.01.2016-31.12.2016 Dönemine  ait 13.03.2017 tarihinde ilan edilen Konsolide Finansal 
Rapor'un Bağımsız Denetçi Görüş bölümünde 6 nolu bendin ikinci paragrafın son satırında

  

Grup aleyhine sonuçlanmayacağı bölümü sehven Grup lehine sonuçlanmayacağı olarak yazılmış olup;

  

 

  

İlan edilen metinde

  

 

  

"Grup hukuk müşavirliği yurtiçinde doğrudan açılan  davalarda hem mevcut kanuni düzenlemeler doğrultusunda, 
kanunen, hem de taraflar arasındaki hukuki ihtilafta

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği



  

uygulanması gereken hak düşürücü süre ve zaman  aşımı hükümleri gereğince bu tarz dosyaların Grup lehine 
 ve bu dosyalarla ilgili sürecin netleşmesinin zaman alacağını düşünmektedir."sonuçlanmayacağını

  

 

  

Bölümü düzeltme sonrası

  

 

  

"Grup hukuk müşavirliği yurtiçinde doğrudan açılan  davalarda hem mevcut kanuni düzenlemeler doğrultusunda, 
kanunen, hem de taraflar arasındaki hukuki ihtilafta

  

uygulanması gereken hak düşürücü süre ve zaman  aşımı hükümleri gereğince bu tarz dosyaların Grup aleyhine 
ı ve bu dosyalarla ilgili sürecin netleşmesinin zaman alacağını düşünmektedir."sonuçlanmayacağın

  

 

  

Şeklinde tekrar ilan edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


